Zápis z jednání zastupitelstva obce Probulov
č. 8/11
ze dne 28.07.2011
Místo konání : místní restaurace

Čas konání : 18.00 hod.

Přítomni
: Roman Maňák,Zdeněk Dvořák, Lenka Háchová,Jan Němec-ostatní dle
prezenční listiny
Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Zahájení, volba orgánů jednání
Projednání rozpočtového opatření č.2/11
Projednání prodeje části pozemku 936/1 p. Hofmanovi
Diskuze
Závěr

ad1) starosta zahájil jednání zastupitelstva,konstatoval, že je usnášeníschopné a
navrhl určit zapisovatelem p. Němce,ověřovateli zápisu sl. Háchovou a p. Dvořáka.
Tento návrh byl jednomyslně přijat.Dále navrhl rozšířit program jednání o projednání
Směrnice o časovém rozlišení nákladů a výdajů a o Smlouvě o bezúplatném převodu
mobiliáře mezi Svazkem obci severního Písecka a obcí Probulov. Program byl poté
jednomyslně schválen.
ad2) byl projednán návrh rozpočtového opatření č.2/11, který reaguje na dosavadní
změny v příjmech a vydáních obce oproti plánu.Po projednání bylo rozpočtové
opatření obce č.2/11 jednomyslně schváleno.
Dále bylo projednáno znění Směrnice o časovém rozlišení nákladů a výdajů
v účetnictví obce.Tato směrnice byla jednomyslně přijata s účinností od 01.01.2011.
ad3) na základě zájmu p. Hofmana o odkoupení části pozemku p.č. 936/1 byli
zastupitelé seznámeni s jednáním starosty a místostarosty s p. Hofmanem na místě
samém.Výsledkem tohoto jednání byla ze strany zastupitelů nabídka p. Hofmanovi,
zda si nechce odkoupit celou zbývající část parcely č. 936/1 o celkové výměře cca
1000 m2. Tato výměra byla p. Hofmanovi nabídnuta za cenu 50.-Kč/m2 za
předpokladu realizace jeho nabídky bezplatné spolupráce s obcí v oblasti logistického
zajištění kancelářské techniky obce a její elektronické prezentace. P. Hofman s tímto
vyslovil souhlas s tím, že jakmile dojde k odsouhlasení prodeje zastupiteli obce,nechá
na své náklady provést přesné zaměření a předloží návrh kupní smlouvy.
Po této informaci zastupitelstvo obce jednomyslně rozhodlo o odprodeji obecního
pozemku č. 936/1 o velikosti cca 1000m2( bude upřesněno po zaměření) p.
Hofmanovi za částku 50.-Kč/m2.
Starosta obce seznámil přítomné se Smlouvou o bezúplatném převodu mobiliáře –
Pohoda mezi Svazkem obcí severního Písecka a obcí Probulov. Mobiliář Pohoda byl
sestaven a umístěn na návsi obce a slouží všem občanům obce.Text Smlouvy byl
jednomyslně schválen.

ad4) V diskuzi vystoupila pí. Němcová se žádostí o příspěvek na realizaci dětského
dne , který se bude konat dne 06/08.11 .Z pléna zastupitelů byl vznesen návrh na
příspěvek ve výši 1 000.-Kč, stejně jako na příspěvek na podobnou akci v Lazišti, které
se zúčastnilo i několik dětí z Probulova.
Jednomyslně bylo schváleno přispět na obě akce jednotnou částkou 1 000.-Kč bez
povinnosti předložit podrobné vyúčtování.
ad5) po projednání programu starosta poděkoval přítomným a jednání zastupitelstva
ukončil.

USNESENÍ
č.19/11
č 20/11
č.21/11

č.22/11
č.23/11

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.2/11
Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici o časovém rozlišení nákladů a
výdajů s účinností od 01.01.11
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu
mobiliáře „Pohoda“ mezi Svazkem obcí severního Písecka a obcí
Probulov
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. č. 936/1 p.
Hofmanovi za cenu 50.-Kčm2
Zastupitelstvo obce schvaluje udělení peněžního příspěvku
organizátorům „Dětského dne“ v Probulově ve výši 1 000.-Kč a v Lazišti
v částce 1 000.-Kč bez povinnosti předložení vyúčtování.

Ukončeno v 19.30 hod.

Zapsal

: Jan Němec

Ověřovatelé zápisu

Starosta

……………………………………….

: Zdeněk Dvořák

……………………………… ………….

Lenka Háchová

………………………………………………

: Roman Maňák

…………………………………………………

